
  

 

CICLES FORMATIUS i ESCOLA D’ADULTS 

Pl. Maluquer i Salvador, 19 - Granollers / C/ Marià Sans, 11 - Granollers 

T. 93 879 1875 / centres@educem.com / www.educem.com 

1 

 

PREPARACIÓ PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE 
GRAU MITJÀ 

 
 

A EDUCEM II el curs de preparació a la prova d’accés té un enfocament teòric i pràctic, 
amb la finalitat de preparar l’alumnat amb una sòlida base de cara a la Prova d’Accés a 
Cicles Formatius de Grau Mitjà, que dóna accés a un Cicle Formatiu de Grau Mità. 
 
 
REQUISITS I ACCÉS A LA PROVA 
 
Aquest curs va adreçat a persones que vulguin preparar-se per superar la Prova d’Accés a 
Cicles Formatius de Grau Mitjà. 
Per tal d’accedir a la prova cal tenir 17 anys  complerts o complir-los l’any de la prova. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PROVA 
 
La prova es realitza durant la primera setmana de maig en un institut públic, el professorat 
acompanya a l’alumnat el dia de la prova que és una tarda de 15 a 20:30 h.  
Aquesta prova prepara per accedir a tots els Cicles Formatius de Grau Mitjà . 
 
L’alumnat s’examinarà  de les següents assignatures : 
- Àmbit de la comunicació i social: Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua 

Anglesa i Ciències Socials. 
- Àmbit científic-tecnològic: Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa, Tecnologia i 

Educació Visual i Plàstica. 
 
 

HORARI i DATES 
 

- Horari : de dilluns a divendres de 15:30 a 18:30 h.  
- Inici i fi: 12 de setembre a 5 maig (finalització aproximada). 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL CURS A EDUCEM 
 

- L’alumne pot optar a 1 o 2 punts extres  sobre la nota que obtingui a la Prova d’Accés 
a Cicles Formatius de Grau Mitjà, sempre i quan l’assistència al curs sigui, com a 
mínim, del 80%, i se superin totes les assignatures. 

- Aquest curs també prepara per l’obtenció del Graduat en Educació Secundària (GES). 
- Tutoria individual, grupal i seguiment individualitzat. S’informa als pares del rendiment i 

evolució de l’alumne. 
- Orientació sobre els cicles de grau mitjà i sortides professionals. 

 

 


